
บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บา้นนาปลาจาด ตัง้อยูห่มูท่ี ่ 4 ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน อยูห่่างจากตวั

เมอืงแมฮ่่องสอนระยะทาง 35 กโิลเมตร อยูห่่างจากชายแดนประเทศพม่าระยะทาง 20 กโิลเมตร มี

ประชากรทัง้สิน้จ านวน 943 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ เป็นหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีข่องอุทยาน

แห่งชาตถิ ้าปลา-น ้าตกผาเสื่อมทีรพัยากรทีส่ าคญัคอืป่าไมท้ีม่อุีดมสมบรูณ์และเป็นพืน้ทีต่น้ มลี าน ้า

แมน่ ้าสะงใีหลผ่าน และมปีลาจาดอยูเ่ป็นจ านวนมากจงึเป็นทีม่าของชื่อหมูบ่า้น แต่ในปจัจบุนัปลาจาดได้

สญูหายไปจากหมูบ่า้นแลว้ ปจัจบุนัประชาคมหมูบ่า้นไดป้ระกาศใหล้ าน ้าแมส่ะหงทีีไ่หลผ่านหมูบ่า้นเป็น

เขตอนุรกัษ์พนัธุส์ตัวน์ ้า ทีเ่ชื่อมต่อกบัวนอุทยานถ ้าปลาและเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญัในจงัหวดั

แมฮ่่องสอน แหล่งน ้าและป่าไมจ้งึเป็นทรพัยากรทีส่ าคญัยิง่ต่อวถิชีวีติของคนในชุมชน การทีจ่ะอนุรกัษ์

ปา่ตน้น ้าใหม้คีวามยัง่ยนืทางนิเวศ มคีวามสมดุลในมติทิางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จงึเป็น

กระบวนการทีเ่ริม่จากการมสี่วนรว่มของคนในชุมชน ในการทีจ่ะสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ เจตคต ิ และ

ความตระหนกัตามหลกัการมสี่วนรว่ม หลกัการเรยีนรูร้่วมกนั หลกัการบรูณาการ มุง่เน้นกระบวนการ

สิง่แวดลอ้มศกึษา ทีเ่หมาะสมกบัระบบนิเวศ และสภาพทอ้งถิน่ มกีารน ากจิกรรมในชุมชน ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ มาสรา้งเป็นแหล่งการเรยีนรูใ้นการอนุรกัษ์สงวนป้องกนัรกัษาและใชท้รพัยากรปา่ไมข้องชุมชน

ทอ้งถิน่อยา่งยัง่ยนืต่อไป 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาสถานภาพของป่าต้นน ้าหมู่บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดั

แมฮ่่องสอน 

2. เพื่อสรา้งรูปแบบกระบวนการสิง่แวดล้อมศกึษาในการเรยีนรูเ้ชงิอนุรกัษ์ของชุมชนในการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน ้ าหมู่บ้านนาปลาจาด ต าบลห้วยผา อ าเภอเมือง จังหวัด

แมฮ่่องสอน 
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วิธีด าเนินการวิจยั 

การวจิยันี้ เป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารอย่างมสี่วนร่วมของคณะนักวจิยั และชุมชนในหมู่บา้นนา

ปลาจาด ต าบลหว้ยผา อ าเภอเมอืง จงัหวดัแมฮ่่องสอน มวีธิดี าเนินการดงันี้ 

1. กลุ่มเป้าหมายในการวจิยัคอืประชาชนในชุมชน ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ภูมปิญัญาใน

ชุมชน เยาวชน คร ูอาสาสมคัรต ารวจบา้น เจา้หน้าทีอุ่ทยานแห่งชาตถิ ้าปลา – ผาเสื่อ และ

ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในชุมชน 

2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย  

2.1 เทคนิค A – I – C (Appreciation Influence Control) การเปิดโอกาสใหชุ้มชนได้

ร่วมประชุมปรกึษาหารอืกนัอย่างเปิดใจ แลกเปลี่ยนความคดิเห็นและหาข้อสรุป

ร่วมกนัในการค้นหาแนวทางการด าเนินการอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมข้องชุมชน ที่

ทุกคนพงึพอใจ  และมองเหน็ผลประโยชน์รว่มกนั 

2.2 การส ารวจป่าไม้ในชุมชน คุณลักษณะทางกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติของผนืปา่ตน้น ้าต่อชุมชน 

2.3 กิจกรรมการเรยีนรู้เชงิอนุรกัษ์ป่าต้นน ้าของชุมชนด้วยกระบวนการสิ่งแวดล้อม

ศกึษา 

2.4 การสมัภาษณ์ สงัเกต และการประชุมกลุ่ม (focus group) 

3. ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 1 ธนัวาคม 2551 – 28 กุมภาพนัธ ์2553 

 

สรปุผลการวิจยั 

1. สถานภาพของป่าต้นน ้า จากการจดัเวทีถ่ายทอดความรู้เร่ืองราวของป่าในชุมชน  

ตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนัพบว่ามคีุณลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อ

คุณภาพชวีติ ดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงคุณลกัษณะทางกายภาพ ชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติของปา่

ตน้น ้าบา้นนาปลาจาด 

คุณลกัษณะของปา่ตน้
น ้า 

อดตี ปจัจบุนั 

คุณลกัษณะทาง
กายภาพ 

เป็นป่าทบึ มนี ้าไหลตามล า
ธารอยูต่ลอดฤดกูาล 
 

ปา่ไมล้ดลง  เพราะ  ชาวบา้นท าไรเ่ลื่อนลอย 

คุณลกัษณะทาง
ชวีภาพ 

มสีตัวม์ากมายหลายชนิด  
เช่น ชะนี (อีวุ่ย) , หมาป่า , 
กวาง , มา้ , นกต่างๆ , 
กระต่ายปา่ 
มพีชืผกัหลายชนิด  เช่น ผกั
กูด , เหด็ , ชะอม , มผีลไม ้
เช่น  มะกอก (มะกอกป่า) , 
มะขามป้อม , ออ้ย , มะมว่ง
ปา่ , มะก่อ 

สตัวล์ดลง  เช่น  ชะนี , หมคีวาย , กวาง , 
เลยีงผา , เสอื , หมปูา่ , น่ิม 
ปลาบางชนิดลดน้อยลงและปลาบางชนิดก็
สญูพนัธุ ์ เช่น  ปลาจาด , ปลาไหล , ปลามะ
หาวปลาขา้วนาง 
ผลไมป้า่บางชนิดหายากมาก เช่น มะไฟ , 
มะมว่งปา่ , มะก ่าปาง , หมากคอแลน 
 

การใชป้ระโยชน์ของ
มนุษย ์

ใชเ้ป็นแหล่งอาหารมอีาหาร
ปา่อยู่มาก  เช่น  หน่อไม ้, 
เหด็ , ผกักูดดอย ฯลฯ 

อาหารบางชนิดหายากมาก  เช่น  เหด็เผาะ , 
หน่อไม ้ , ยอดหวาย , ดว้งหน่อไม ้ มกีารตดั
ไมจ้ากป่ามาสรา้งบา้น 
 

คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ในน ้ามปีลาและป่าทีอุ่ดม
สมบรูณ์  มคีวามสงบและมี
ความเป็นอยูท่ีเ่ป็นกนัเอง มี
ฝนตกตา 

ความอุดมสมบรูณ์ของป่าลดน้อยลง  ปรมิาณ
น ้าในน ้าแมส่ะหงจีากทีม่นี ้าเยอะกล็ดลง  สตัว์
ปา่สญูหาย  สญูพนัธุไ์ปหมด  ฝนไมต่กตาม
ฤดกูาล 
 

 

 การเปลีย่นแปลงของผนืป่าทีเ่กดิจากการเรยีนรูข้องคนในพืน้ทีพ่บว่า มกีารท าไร่เลื่อนลอย

บนภเูขาโดยคนจากต่างถิน่ มกีารถางปา่เพื่อท าการเกษตร การตดัไม ้การขดุหน่อไมไ้ปขาย ไฟป่า ท า

ใหค้วามอุดมสมบรูณ์ของป่าลดลง ปรมิาณของน ้าในล าน ้าแมส่ะหงลีดลง จากเดมิในฤดรูอ้นช่วงเดอืน
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มนีาคม – เมษายน  น ้ายงัอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉลีย่ปรมิาณน ้ามคีวามสงูถงึเข่า  ปลามปีรมิาณมากจน

สามารถจบัไดด้ว้ยมอืเปล่า ดงันัน้จงึก าหนดแนวทางการอนุรกัษ์ปา่ต้นน ้าของชุมชนรว่มกนั ดว้ยการ

ส ารวจพืน้ทีป่า่ไมใ้นชุมชน การเตรยีมความพรอ้มและกจิกรรมส าหรบัเยาวชนในการส ารวจผนืปา่ตน้น ้า 

กาจดัหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้ม การจดัตัง้ชมรมอนุรกัษ์ปา่ เพื่อสรา้งและปลกูฝงัจติส านึกของคนใน

ชุมชนและเยาวชนในการอนุรกัษ์ ธ ารงรกัษา ป่าต้นน ้าใหเ้ป็นแหล่งการเรยีนรูแ้ละทรพัยากรในการ

ด ารงชวีติอยา่งยัง่ยนืและพอเพยีง 

 

  2. รปูแบบการจดักิจกรรมอนุรกัษ์ป่าต้นน ้าด้วยกระบวนการส่ิงแวดล้อมศึกษา

ของชุมชน  

  2.1 การเดนิส ารวจผนืป่าของอาสาสมคัรต ารวจบา้น ก าหนดใหม้กีารแบ่งทมีส ารวจเป็น  

3  ทมี  เพื่อท าการส ารวจเสน้ทางและแหล่งศกึษาธรรมชาต ิ    การท าไรเ่ลื่อนลอย การรกุล ้า และการ

บนัทกึการเดนิทางเพื่อจดัท าเป็นแผนผงัเสน้ทางการเดนิปา่ โดยใชเ้สน้ทางการเดนิทางภเูขาทางทศิ

ตะวนัตกของหมูบ่า้นนาปลาจาดลดัเลาะตามหว้ยลาง  พบว่าป่ายงัอยูใ่นสภาพอุดมสมบรูณ์  น ้าในล า

หว้ยหลายสาย ถอืว่าอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ    พนัธุไ์มท้ีพ่บเป็นไมย้นืตน้  เช่น  ไมต้งึ  ไมส้กั    ไม้

เหมอืด  ไมแ้หน   ไมแ้ดง   บางตน้ใหญ่ประมาณ  4 – 5  คนโอบ  พชืประเภทไผ่มใีหเ้หน็ตลอด

เสน้ทาง  พบสตัวป์ระเภทสตัวปี์ก  เช่น  นกหวัจกุ  นกเป้า  ไก่ปา่  และพบรอ่งรอยของหมปู่า  เกง้  

เป็นตน้ จากการส ารวจพบการท าไรเ่ลื่อนลอยของชาวบา้นหว้ยขาน  ในพืน้ทีต่้นน ้าแมส่ะงา  (แมน่ ้าสาย

ใหญ่ของต าบลหมอกจ าแป)่    และไมห่่างกนัมากนกัไดพ้บเหน็ชาวเขาเผ่ากะเหรีย่งแดง   จ านวน   9 -

10  หลงัคาเรอืน   ประชากรประมาณ  25 – 30  คน  ท าการถางป่าท าไรเ่ลื่อนลอยครอบคลุมพืน้ที่

หลายรอ้ยไร ่   และบางพืน้ทีเ่ป็นลกัษณะการแผว้ถางใหมเ่พื่อเตรยีมเผาท าไรบ่รเิวณทีพ่บมรีะยะห่าง

จากเขตตดิต่อบา้นนาปลาจาดไมถ่งึ  100   เมตร   จากขอ้มลูการส ารวจผนืปา่คณะส ารวจไดจ้ดัท าแผน

ทีผ่นืป่าและแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบออกเป็น 10 ป๊อก พืน้ทีร่บัผดิชอบป๊อกละ 8,000 ตารางเมตร 

2.2 กจิกรรมการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัเยาวชนในการส ารวจผนืป่า เป็นกจิกรรมที่

มุง่เน้นใหเ้ยาวชนไดเ้รยีนรู ้ ศกึษา และรว่มมอืกนัวางแผนการท างาน  เกดิความรกัสามคัค ี การเคารพ

ซึง่กนัและกนั  การแสดงความคดิเหน็  ยอมรบัในความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการ
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ออกส ารวจผนืปา่ เช่น กจิกรรมการด ารงชวีติในป่าไดโ้ดยไมพ่ึง่พาวสัดุทีไ่มจ่ าเป็น การใชว้ทิยสุื่อสาร

ในขณะการเดนิป่า  การแต่งกายในการเดนิป่า และขอ้ปฏบิตัใินการเดนิปา่ เป็นตน้ 

2.3 กจิกรรมการเดนิป่าส าหรบัเยาวชน เป็นกจิกรรมทีชุ่มชนจดัขึน้เพื่อใหเ้ยาวชนบา้น

นาปลาจาดไดเ้รยีนรู ้และปลกูฝงั  สรา้งจติส านึกรกัในปา่ไมแ้ละทรพัยากรธรรมชาตใินทอ้งถิน่  โดยมี

คณะต ารวจบา้นเป็นวทิยากรน าเยาวชนเดนิทางไปศกึษาระบบนิเวศภายในป่าของชุมชน  

2.4 กจิกรรมการพฒันาหลกัสตูรค่ายสิง่แวดลอ้มโดยกระบวนการมสี่วนรว่มของชุมชน 

ในการอนุรกัษ์ป่าตน้น ้าส าหรบัเยาวชนในชุมชน โดยความรว่มมอืกบัหน่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตถิ ้า

ปลา-น ้าตกผาเสื่อ ซึง่ไดม้กีารจดัตัง้เป็นค่ายเยาวชนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

หลกัสตูรประกอบดว้ยการใหค้วามรูเ้รือ่งปา่ไม ้ สตัวป์า่ น ้า และระบบนิเวศ บทปฏบิตักิารในการศกึษา

ระบบนิเวศปา่ และบทปฏบิตักิารการตรวจสอบคุณภาพน ้าอย่างงา่ย 

2.5 เยาวชนในชุมชนไดร้วมกลุ่มกนัจดัตัง้เป็นชมรม “รกัษ์นาปลาจาด” มวีตัถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทขีองเยาวชนการอนุรกัษ์ป่าไม ้ ทรพัยากรธรรมชาต ิ และสิง่แวดลอ้มในชุมชน มี

คณะกรรมการชมรม 7 คน สมาชกิชมรมซึง่เป็นเยาวชนในหมูบ่า้นจ านวน 60 คน 

 

3. การน าผลวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 การด าเนินการวิจ ัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าต้นน ้ าด้วยกระบวนการ

สิง่แวดลอ้มศกึษา ของป่าต้นน ้า ในหมู่บา้นนาปลาจาด ท าใหชุ้มชนไดท้ราบถงึสถานภาพของป่าชุมชน 

จากเรือ่งราวในอดตีของคนเฒ่า คนแก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มลูของผนืป่าในอดตีกบัปจัจุบนั การร่วมกนั

ก าหนดแนวทางในการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละภูมปิญัญาต่อเยาวชนในชุมชนเพื่อการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในอนาคต การส ารวจผืนป่าของคณะต ารวจบ้านซึ่งเป็นแกนน าที่

ส าคญัในชุมชนไดพ้บปญัหาการบุกรุกพืน้ทีป่่าไมเ้พื่อท าไร่เลื่อนลอยของชุมชนใกลเ้คยีง จนน าไปสู่การ

จดัท าแผนทีป่่าของชุมชนและแบ่งหน้าทีร่บัผดิชอบในการดูแลรกัษาผนืป่าร่วมกนั การพฒันาหลกัสูตร

ค่ายสิง่แวดล้อมโดยกระบวนการมสี่วนร่วมของชุมชนท าให้มหีลกัสูตรท้องถิ่นเรื่องป่าไม ้สตัว์ป่า น ้า 

และระบบนิเวศ บทปฏบิตักิารในการศกึษาระบบนิเวศป่า และบทปฏบิตักิารการตรวจสอบคุณภาพน ้า

อย่างง่าย ที่เป็นการบูรณาการกบัการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนบ้านาปลาจาด และเยาวชนใน

ชุมชน เกิดเป็นชมรม “รกัษ์นาปลาจาด” ที่มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นเวทขีองเยาวชนการอนุรกัษ์ป่าไม ้
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างยัง่ยืน การขยายการการเริ่มต้นจัดกิจกรรม

สิง่แวดลอ้มศกึษาในชุมชน ท าใหห้น่วยพทิกัษ์อุทยานแห่งชาตถิ ้าปลา-น ้าตกผาเสื่อ ไดม้กีารจดัตัง้เป็น

ค่ายเยาวชนอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหบ้รกิารต่อผูส้นใจต่อไป  

อภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัที่พบว่าคุณลกัษณะทางกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ และคุณค่าต่อ

คุณภาพชวีติของปา่ตน้น ้าบา้นนาปลาจาด มศีกัยภาพลดลงเน่ืองจากการบุกรุกและการใชป้ระโยชน์จาก

พืน้ที่ป่าของชุมชนใกล้เคยีง ชุมชนจงึไดม้กีารจดัการเฝ้าระวงัและดูแลรกัษาดว้ยการมสี่วนร่วมในการ

วางแผน การส ารวจ การจดักิจกรรมค่ายสิง่แวดล้อม การตดิตามประเมนิผล  ท าให้เกดิกระบวนการ

ถ่ายทอดภูมปิญัญา ความรู้ จากคนเฒ่าคนแก่ในชุมชน ผู้น าชุมชน ต ารวจบ้าน  และเจ้าหน้าที่หน่วย

พทิกัษ์อุทยานแห่งชาติถ ้าปลา-น ้าตกผาเสื่อ ต่อเยาวชนในชุมชน ท าให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ การ

สร้างจิตส านึก ความตระหนัก ทักษะ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษาป่าต้นน ้ า 

ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้มในชุมชนอยา่งยัง่ยนื    

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารสรา้งความรว่มมอืระหว่างนกัวจิยัในมหาวทิยาลยัและนกัวจิยัทอ้งถิน่ ชุมชน 

เยาวชน รวมถงึปลกูฝงัความรูค้วามเขา้ใจใน หน้าทีก่ารตดิตามดแูลทรพัยากรในทอ้งถิน่ รวมถงึ

สุขอนามยัของชุมชน 

2. ควรขยายผลการศกึษาแก่เยาวชน คร ู นกัเรยีนและผูน้ าชุมชน ในเขตพืน้ทีศ่กึษา ในการ

ตดิตามตรวจสอบทรพัยากร การแกไ้ขและป้องกนัปญัหาต่างๆทีจ่ะเกดิขึน้จากการอนุรกัษ์ปา่ต้นน ้า -

ชุมชนสามารถประเมนิสถานภาพแหล่งน ้าและประเมนิคุณภาพน ้าจากลกัษณะทรพัยากรชวีภาพและ

ลกัษณะทางกายภาพและเคมขีองแหล่งน ้า 

3. ควรเสรมิสรา้งเครอืขา่ยในการอนุรกัษ์และตดิตามตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของทรพัยากร

ปา่ตน้น ้า 




